
Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Vanuit de media heeft iedereen wel gelezen of gehoord over seksueel overschrijdend gedrag bij verenigingen in 
onze nabije omgeving of elders in het land. Situaties welke volledig ongewenst en ontoelaatbaar zijn. Laten we 
beginnen voorop te stellen dat van dergelijke situaties geen sprake is bij KCVO, wat aanleiding is om dit 
onderwerp op de agenda te zetten.

KCVO wil graag de zaken binnen de vereniging goed op orde hebben. De zorg voor een veilige omgeving is daarin
essentieel. Het is voor ons belangrijk dat onze (jeugd)leden en overige betrokkenen onbezorgd kunnen sporten 
binnen een veilig sportklimaat en bij de trainers, begeleiders en overige vrijwilligers in veilige handen zijn. 
Maatregelen nemen om seksuele intimidatie en/ of grensoverschrijdend gedrag te voorkomen hoort daarbij.

Het NOC*NSF voert actief campagne waarin het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor 
vrijwilligers wordt aangemoedigd. Deze aanvragen zijn voor zowel KCVO als voor de vrijwilliger kosteloos. 
Onderzoek heeft aangetoond dat het vragen van een VOG aan vrijwilligers bijdraagt aan de veiligheid binnen een 
vrijwilligersorganisatie. Met zo’n verklaring toon je als vrijwilliger aan dat je niet veroordeeld bent voor ernstige 
delicten, zoals een zeden- of geweldsdelict. Met het aanvragen van VOG’s maakt KCVO het onderwerp (seksueel) 
grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar en geven we ook een signaal af dat wij werk maken van veilig 
vrijwilligerswerk.

Als Bestuur hebben we besloten de volgende vrijwilligers verplicht te stellen om een VOG aan te vragen: Bestuur, 
Technische Commissie, leiders, trainers, jeugdactiviteitencommissie & bestuursdienstleden. Deze vrijwilligers 
komen het meest in contact met (jeugd)leden. Wanneer een vrijwilliger weigert om een VOG aan te vragen of 
deze wordt niet verstrekt hebben wij als Bestuur besloten dat deze vrijwilliger geen taken binnen KCVO mag 
uitvoeren. Dit klink wellicht rigoureus maar voor het verkrijgen van een veilige omgeving binnen KCVO essentieel.

KCVO zal de VOG digitaal klaarzetten zodat deze kan worden ingevuld door de vrijwilliger(s). Hierop volgt een 
mailbericht met het “Verzoek tot elektronische aanvraag Verklaring Omtrent het Gedrag” van “Dienst Justis - 
Ministerie van Veiligheid en Justitie”.  De vrijwilliger dient de aanvraag zelf in te vullen, dit kan KCVO niet doen. 
Op voorhand zal door KCVO een mailbericht worden verzonden waarin de aanvraag wordt aangekondigd en de 
procedure wordt toegelicht. Voor de aanvraag is het noodzakelijk om een DigiD te hebben. De enige reden 
waarom een VOG niet zal worden verstrekt is wanneer er een registratie bekend is van (seksueel) 
grensoverschrijdend gedrag. KCVO wordt niet op de hoogte gesteld van mogelijke andere registraties.

Op de achtergrond hebben we veel werk verzet om het onderwerp VOG op de kaart te zetten en uit te werken.

De aanmelding van KCVO om VOG’s te mogen aanvragen voor haar vrijwilligers is, via NOC*NSF, aangevraagd bij 
het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Eind juli is onze aanvraag door het Ministerie goedgekeurd en zullen wij 
als Bestuur het voortouw nemen om als eerste een VOG aan te vragen. De eerste aanvragen hebben we reeds 
gedaan en we hebben de eerste VOG’s mogen ontvangen. Wanneer we dit proces hebben geëvalueerd zullen de 
verdere aanvragen van de VOG’s dan stapsgewijs worden ingevoerd.
Naast het aanvragen van VOG’s hebben wij een gedragscode en een aannamebeleid opgesteld voor nieuwe 
vrijwilligers. Beide stukken zijn terug te vinden op onze website onder het kopje “informatie”. Wij willen aan onze 
vrijwilligers vragen kennis te nemen van deze gedragscode en zullen stapsgewijs vragen deze te ondertekenen.

Mocht je vragen hebben over bovenstaand kun je één van onderstaande personen aanspreken. We zullen het 
onderwerp verder toelichten komende het seizoen.

Wij vertrouwen erop dat iedere vrijwilliger mee zal werken zodat een veilige omgeving binnen KCVO kan worden 
behouden.

Namens het Bestuur,

Madelon Dijkman, Herman den Besten & Eric uit den Bogaard

http://www.kcvo.nl/index.php/informatie/gedragscode
http://www.kcvo.nl/index.php/informatie/aannamebeleid

